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Číslo jednání:  JedNR4-98/2022 

Datum jednání:  25.05.2022 

 

2)Program jednání (USN-R4-1647/2022) 

1. Zahájení 
2. Program jednání   
3. Kontrola usnesení   
4. Prodej části pozemku parc. č. 383 v k.ú. Nepomuk   
5. Žádost o stanovisko ke stavbě ČEZ Distribuce, a.s. ,,Dvorec, PJ, č.p. 76 - NN   
6. Účelová dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v období od 

12.12.2021 do 10.12.2022 na provoz 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v 
pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a 
zpět   

7. Změna legislativy ve věci vymáhání pohledávek platná od 01.01.2022   
8. Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk za 2. pololetí školního roku 2021/2022   
9. Souhlas zřizovatele Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih s podáním žádosti o 

podporu do připravované výzvy pro ZŠ z Integrovaného regionálního operačního 
programu   

10. Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v PK   
11. Žádost Okresního soudu Plzeň jih o doporučení osoby soudního přísedícího    
12. Zápis z jednání Kontrolního výboru - ze dne 29.3. 2022 31. schůze   
13. Podnájem bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č, 37   
14. Příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Pořízení nabíjecích stanic pro 

elektrokola“   
15. Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2021   
16. Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2021   
17. Souhlas s převzetím daru pro Základní školu Nepomuk, okres Plzeň-jih na základě 

Darovací smlouvy   
18. Souhlas s převzetím daru pro Základní školu Nepomuk, okres Plzeň-jih na základě 

Darovací smlouvy   
19. Souhlas s převzetím daru pro Základní školu Nepomuk, okres Plzeň-jih na základě 

Darovací smlouvy   
20. Souhlas s převzetím daru pro Základní školu Nepomuk, okres Plzeň-jih na základě 

Darovací smlouvy   
21. Žádost o zapůjčení pivních setů zdarma   
22. Výměna osobního výtahu v ZŠ Nepomuk   
23. Různé + Diskuse 
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RMN schvaluje  

Navržený program jednání. 

 

3) Kontrola usnesení (USN-R4-1648/2022) 

RMN bere na vědomí  

Kontrolu plnění usnesení. 

 

4) Prodej části pozemku parc. č. 383 v k.ú. Nepomuk (USN-R4-1649/2022) 

RMN bere na vědomí 

Žádost  o odkoupení části pozemkové parcely parc. č. 383 (trvalý travní porost) o 

přibližné výměře 600m2 v k.ú. Nepomuk. Plnění usnesení zajistí Hana Tymlová. 

 

5) Žádost o stanovisko ke stavbě ČEZ Distribuce, a.s. ,,Dvorec, PJ, č.p. 76 - NN  

(USN-R4-1650/2022) 

RMN souhlasí 

Se stavbou ČEZ Distribuce, a.s., Dvorec, PJ, č.p. 76 – NN”, jejíž obsahem je vybudování nové zemní 

kabelové přípojky nízkého napětí k č.p. 76 ve Dvorci, k.ú. Dvorec. Dojde k dotčení pozemku parc. č. 

550/2 v k.ú. Dvorec ve vlastnictví města Nepomuk, na který bude zřízeno věcné břemeno. 

RMN pověřuje 

Starostu ing. Jiřího Švece podpisem souhlasu se stavbou ČEZ Distribuce, a.s., Dvorec, PJ, č.p. 76 – 

NN”. Plnění usnesení zajistí Josef Silovský. 
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6) Účelová dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v období 

od 12.12.2021 do 10.12.2022 na provoz 5 párů spojů v sobotu a jeden pár 

spojů v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - 

Nepomuk, žel.st. a zpět  (USN-R4-1651/2022) 

RMN bere na vědomí 

Žádost a veřejnoprávní smlouvu Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace k zajištění dopravní 

obslužnosti v období od 12.12.2021 do 10.12.2022 na provoz 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů 

v pracovních dnech v úseku mezi zastávkami Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět ve výši 

137 735,50 Kč. 

RMN doporučuje zastupitelstvu schválit 

Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji k zajištění dopravní obslužnosti v období od 12.12.2021 

do 10.12.2022 na provoz 5 párů spojů v sobotu a jeden pár spojů v pracovních dnech v úseku mezi 

zastávkami  Nepomuk, město - Nepomuk, žel.st. a zpět ve výši 137 735,50 Kč. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 

 

7) Změna legislativy ve věci vymáhání pohledávek platná od 01.01.2022  

(USN-R4-1652/2022) 

RMN bere na vědomí 

Změnu legislativy ve věci vymáhání pohledávek platnou od 01.01.2022. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 

 

8) Odměny ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem 

Nepomuk za 2. pololetí školního roku 2021/2022  (USN-R4-1653/2022) 

RMN schvaluje 

Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk za 2. pololetí 
školního roku 2021/2022: 
 

1) Ředitelce MŠ Nepomuk ve výši 30.000,- Kč 
2) Řediteli ZŠ Nepomuk ve výši 30.000,- Kč 
3) Ředitelce ZUŠ ve výši 20.000,- Kč 
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Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 
 

 

9) Souhlas zřizovatele Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih s podáním 

žádosti o podporu do připravované výzvy pro ZŠ z Integrovaného regionálního 

operačního programu (USN-R4-1654/2022) 

RMN souhlasí 

S podáním žádosti Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, o podporu do připravované výzvy pro ZŠ 

z  Integrovaného regionálního operačního programu, s předfinancováním projektu v době realizace a 

s financováním spoluúčasti ve výši 10 % a dále souhlasí s provedením technického zhodnocení 

majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupu projektu min. po dobu udržitelnosti, tj. min. 

po dobu 5 let od finančního vypořádání projektu. 

RMN pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem povinného dokumentu „Souhlas zřizovatele“ o podporu do 

připravované výzvy pro ZŠ. 

Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

10) Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v 

PK (USN-R4-1655/2022) 

RMN bere na vědomí 

Žádost Clementas Janovice, s.r.o.,  o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb  v  

Plzeňském kraji . Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

11) Žádost Okresního soudu Plzeň jih o doporučení osoby soudního 

přísedícího (USN-R4-1656/2022) 

RMN bere na vědomí 

Žádost Okresního soudu Plzeň jih, Edvarda Beneše 1, 306 24 Plzeň, o doporučení osoby soudního 

přísedícího u tohoto soudu. 

https://www.skolstvi.cz/seznam-skoly/8693-zakladni-skola-nepomuk-okres-plzen-jih
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RMN konstatuje 

Že jí není známa žádná osoba, která by mohla vykonávat funkci soudního přísedícího u  Okresního 

soudu Plzeň jih . 

Plnění usnesení zajistí Ivana  Šiftová. 

 

12) Zápis z jednání Kontrolního výboru - ze dne 29.3. 2022 31. schůze  (USN-

R4-1657/2022) 

RMN bere na vědomí 

Obsah zápisu z 31. schůze Kontrolního výboru zastupitelstva města Nepomuk ze dne 29. března 2022. 

Plnění usnesení zajistí Jiří Švec. 

 

13) Podnájem bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č, 37 (USN-R4-

1658/2022) 

RMN schvaluje 

Podnájem bytu v Nepomuku, Za Kostelem 583, byt č. 37 – nájemce , 

podnájemce    na dobu určitou od 1.6.2022 do 30.9.2022. Plnění usnesení zajistí 

Miroslava Suchá. 

 

14) Příspěvek Mikroregionu Nepomucko na projekt „Pořízení nabíjecích stanic 

pro elektrokola“ (USN-R4-1659/2022) 

RMN schvaluje 

Poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Nepomucko jako spoluúčast města Nepomuk na 

projektu “Pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola“ ve výši 18 041,42 Kč. Plnění usnesení zajistí 

Jaroslav Somolík. 
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15) Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2021 (USN-R4-1660/2022) 

RMN bere na vědomí 

Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2021. 

RMN pověřuje 

Jaroslava Somolíka zveřejněním Návrhu závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2021 

na internetových stránkách a na úřední desce. 

RMN doporučuje 

Zastupitelstvu města Nepomuk schválit závěrečný účet města Nepomuk za rok 2021 bez výhrad. 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

16) Účetní závěrka města Nepomuk za rok 2021 (USN-R4-1661/2022) 

RMN bere na vědomí 

Účetní závěrku města Nepomuk za rok 2021 

RMN doporučuje 

Zastupitelstvu schválit účetní závěrku města Nepomuk za rok 2021 

Plnění usnesení zajistí Jaroslav Somolík. 

 

17) Souhlas s převzetím daru pro Základní školu Nepomuk, okres Plzeň-jih na 

základě Darovací smlouvy (USN-R4-1662/2022) 

RMN souhlasí 

S převzetím daru od Prusa Research a.s. Partyzánská  188/7a 17000 Praha 7 IČ: 06649114 zastoupena 

Hanou Hučíkovou. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 
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18) Souhlas s převzetím daru pro Základní školu Nepomuk, okres Plzeň-jih na 

základě Darovací smlouvy (USN-R4-1663/2022) 

RMN souhlasí 

S převzetím daru od obchodní společnosti KUVAG CR, spol. s.r.o. se sídlem Nádražní 489, Nepomuk, 

PSČ: 33501 zastoupená Ing. Václavem Hrabětou, jednatelem IČ: 49192795. Plnění usnesení zajistí 

Jana Berkovcová. 

 

19) Souhlas s převzetím daru pro Základní školu Nepomuk, okres Plzeň-jih na 

základě Darovací smlouvy (USN-R4-1664/2022) 

RMN souhlasí 

S převzetím daru od Nadace Charty 77 se sídlem v Praze 1, Melantrichova 5, PSČ 110 00 IČ: 

00417904, zastoupená ředitelkou Mgr. Boženou Jirků na základě plné moci. Plnění usnesení zajistí 

Jana Berkovcová. 

 

20) Souhlas s převzetím daru pro Základní školu Nepomuk, okres Plzeň-jih na 

základě Darovací smlouvy (USN-R4-1665/2022) 

RMN souhlasí 

S převzetí daru od Člověk v tísni, o.p.s. se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, zastoupená Jakubem 

Palečkem, na základě plné moci, IČ: 25755277. Plnění usnesení zajistí Jana Berkovcová. 

 

21) Žádost o zapůjčení pivních setů zdarma (USN-R4-1666/2022) 

RMN souhlasí 

Se zapůjčením zdarma 20 ks pivních setů v majetku města na kulturní akci pořádanou Dětským 

domovem v Nepomuku ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 24. 6. 2022 

v Nepomuku 
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a dále RMN souhlasí 

se zapůjčením zbytku pivních setů za úplatu na kulturní akci v rámci podnikání pro společnost LAKI 

s.r.o., ohňostroje a pyrotechnika, Kollárova 40, 301 21 Plzeň dne 24. 6. 2022. Plnění usnesení zajistí 

Věra Jedličková. 

 

22) Výměna osobního výtahu v ZŠ Nepomuk (USN-R4-1667/2022) 

RMN bere na vědomí 

Protokol z jednání hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: “ Výměna osobního 

výtahu v ZŠ Nepomuk ”. 

RMN schvaluje 

Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: “ Výměna osobního výtahu 

v ZŠ Nepomuk ”od uchazeče OTIS a.s., IČ: 42324254, za nabídkovou cenu 730.400,- Kč bez DPH. 

RMN pověřuje 

Starostu Ing. Jiřího Švece podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 

zakázky malého rozsahu na dodávky “ Výměna osobního výtahu v ZŠ Nepomuk ”od uchazeče OTIS 

a.s., IČ: 42324254, za nabídkovou cenu 730.400,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

Ředitele základní školy Nepomuk Mgr. Jaroslava Tolara uzavřením smlouvy o dílo na dodávku:             

“ Výměna osobního výtahu v ZŠ Nepomuk ”se společností  OTIS a.s., IČ: 42324254, za smluvní cenu 

730.400,- Kč bez DPH. Plnění usnesení zajistí p. Tomáš Chouň. 

 

 

 

Vladimír Vokurka               Ing. Jiří Švec 

Místostarosta města Nepomuk     Starosta města Nepomuk 

 




